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Siza experimenteert sinds 2012 met twee innovatieve zorgwoningen. Ze zitten bordenvol 

domotica, zijn energiezuinig en hebben een slimme ruimtelijke configuratie. De 

verworven inzichten gebruikt de zorgverlener voor een grootscheeps vernieuwingstraject 

van haar woningvoorraad. Wat kan de installatiebranche leren van de Arnhemse 

Paswoningen? 

Technologie als sleutel tot vrijheid

Van zorg naar zelfredzaamheid

De zorg verandert. Mensen worden ouder en 
willen zelf de regie houden over hun leven. De 
Nederlandse overheid probeert deze ontwik-
keling zoveel mogelijk te faciliteren. Deels uit 
overtuiging – we bewegen richting een parti-
cipatiemaatschappij -, deels ook uit noodzaak. 
Want onder druk van het politieke klimaat 
trekt de overheid zich terug uit het publieke 
domein, waarbij haar budgettaire mogelijkhe-
den drastisch afnemen. Zorgverleners spelen 
in op deze veranderingen.

 MIES BOUWMAN
In 1962 vond de eerste geldinzamelingsactie 
op tv plaats. Presentatrice Mies Bouwman 
wist ruim 12 miljoen gulden op te halen voor 
de realisatie van een woongemeenschap en 
zorginstelling voor gehandicapten. Inmiddels is 
het Dorp in Arnhem aan vernieuwing toe. Niet 
alleen omdat de woningvoorraad is verou-
derd, maar ook vanwege de veranderende 
zorgopvattingen. In de visie van Siza is een 
sleutelrol weggelegd voor technologie om de 
uitdagingen van het kantelende tijdsgewricht 
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het hoofd te bieden. Het Dorp wordt een plek 
waar mensen met beperkingen leren zo lang 
mogelijk zelfstandig te leven en te wonen. De 
steeds beter wordende technologie stelt cliënt 
en mantelzorger in staat om meer zelf te orga-
niseren en helpt de professional om nog betere 
zorg op maat te verlenen.

 OPEN WOONWIJK
Het Dorp zelf zal op termijn veranderen in een 
open woonwijk voor mensen met én zonder 
handicap. Siza besloot aan het begin van dit 
decennium om de twee werelden in elkaar 
te laten schuiven. Tegelijkertijd begon men 
na te denken over de nieuwe behuizing voor 
mensen met een handicap. Daartoe wilde Siza 
eerst twee conceptwoningen ontwikkelen en 
die uitgebreid laten testen door haar cliënten. 
Architect Eric Vreedenburg nam het ontwerp 
van de Paswoningen voor zijn rekening. Hij 
bracht zelf een aantal dagen door in een rol-
stoel, om zich beter te kunnen verplaatsen in 
de belevingswereld van zijn doelgroep.

 INNOVATIEF AANBESTEDEN
Na de afronding van het ontwerp werd op een 
innovatieve wijze aanbesteed. Het bouwkun-
dige en installatietechnische deel kwamen 
gescheiden op de markt. Zo kon al snel een 
bouwteam worden gevormd. Bovendien gaf 
de opdrachtgever op deze manier ruimte aan 
leveranciers om mee te denken over de verdere 
uitwerking en realisatie van het ontwerp. 
Siza liet voor het gehele traject wel duidelijke 
randvoorwaarden gelden. Als opdrachtgever 
legde ze een basiscalculatie neer en gaf ze 
de deadline aan. Voor het gehele traject, van 
ontwerp tot oplevering was in het totaal 1 jaar 
uitgetrokken. 

 PLATTEGROND EN 
CONSTRUCTIE
In de gerealiseerde proefwoningen (een- en 
tweepersoons) is veel aandacht voor ergono-
mie. Bewoners kunnen zich in rechte lijnen 
voortbewegen van de ene naar de andere 
ruimte. Daarnaast hebben ze voldoende 
ruimte om te draaien met hun rolstoelen. De 
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plattegrond van de eenlaagse woningen is flexibel. Afhankelijk van de 
behoefte kunnen kamers worden vergroot of verkleind door te schuiven 
met tussenwanden. De woningen hebben grote glasoppervlakten om de 
binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden. Ze zijn van Triple glas. 
De buitenwanden zijn opgetrokken met Thermoblocks. Ze hebben een 
holle binnenkant en een buitenkant van EPS. Als de wanden gereed zijn, 
worden ze gevuld met gewapend beton. Thermoblocks zijn eenvoudig 
te stapelen, waardoor de bouwtijd beperkt blijft. Bovendien scoren ze 
goed op het gebied van isolatie en geluidsdemping. Dat pakt uiteraard 
gunstig uit voor het binnenklimaat. In gebouwen met buitenwanden 
van Thermoblocks blijft de temperatuur stabiel, er zijn nauwelijks koude 
plekken en bewoners hebben minder last van tocht. 

 INSTALLATIECONCEPT
In het installatieconcept is veel ‘Proven Technology’ verwerkt. 
PV-panelen voorzien de woningen van stroom. Het reguliere 
net fungeert als back up voorziening. Voor de levering van 
thermische energie zijn Cv-ketels geïnstalleerd. Een LTV-
vloerwarmingsysteem neemt de afgifte van warmte voor zijn 
rekening. De natte cel is extra ruim gedimensioneerd, zodat de 
bewoners gemakkelijk kunnen draaien. Naast een verstelbaar 
douche föhn toilet zijn er onder andere een verstelbare wastafel 
en douche te vinden. Tijdens de zoektocht naar geschikte instal-
latietechnische oplossingen viel een aantal opties af. Zo bleken 
anno 2012 warmtepompen nog te duur. Ook de wellnessdouche 
werd terzijde geschoven; het concept was het prototype stadium 
nog niet ontgroeid. Daarnaast sneuvelden de spaarlampen, toen 
uit onderzoek bleek dat Ledverlichting op een positieve wijze 
het functioneren van de bewoners zou kunnen beïnvloeden. 
Kleurgebruik stimuleert bewoners bij bepaalde activiteiten of 
helpt juist om te ontspannen. In de woningen zijn daarom twee 
typen verlichting aangebracht; taak- en sfeerverlichting. Een en 
ander is overigens voorzien van een dimfunctie. 

 DOMOTICA
De ontwikkeling van het E- en W-concept was kinderspel vergele-
ken met de domotica-opgave die het team voor zijn kiezen kreeg. 
Het doel was om een oplossing te bedenken, waardoor bewoners 
zoveel mogelijk de regie zouden behouden over hun eigen leven. 
Met het VieDome systeem kreeg het domotica-concept een 
stevige basis. VieDome combineert vergaande zorgfuncties met 
breedbandtechnologie. Het is zeer geschikt voor zorginstellin-
gen waarin mensen wonen met een lichamelijke of verstan-
delijke beperking. Handige functies zijn akoestische bewaking, 
beeldobservatie, zorgoproep en draadloze alarmering. Ook 
bewakingsfuncties zoals personenalarmering, dwaaldetec-
tie, brandalarmering en inbraakbeveiliging zijn mogelijk met 
VieDome. 

 BACKBONE
In iedere woning ligt circa 1 km aan kabels, de zogenaamde 
Backbone. Die wordt gebruikt voor het VieDome systeem, maar 
ook voor andere domotica-toepassingen. Te denken valt aan de 
bediening van de verlichting, zonwering, gordijnen, de klimaatrege-
ling en het bed. Al deze functies zijn via een IPad te regelen, maar 
ook via een remote control en zelfs ouderwetse knoppen. Het gehele 
domotica-concept is KNX geschakeld. 

 SAMENWERKING
Vier jaar verder kijkt Siza tevreden terug op het experiment. De samen-
werking tijdens de ontwerp- en realisatie van de woningen verliep voor-

De natte cel is voorzien van alle gemakken en ruim gedimensioneerd met het oog op de 
draaibewegingen van de rolstoel.

Omdat er niet gewerkt kon worden met Open Source protocollen, zitten er nu vier 
partijen op de deur.

spoedig. Het bouwteam haalde de deadline en wist binnen het budget 
van 500.000 euro te blijven. Na de oplevering bleven sommige partijen 
betrokken bij het project, andere haakten af. Cliënten van Siza hebben 
sindsdien niet alleen de woningen getest, maar ook nieuwe producten 
die in de tussentijd zijn ontwikkeld. Dankzij de Backbone konden deze 
gemakkelijk worden aangesloten of losgekoppeld. 

 LEERMOMENTEN
Hoewel het gehele project dus zonder meer een succes te noemen 
is, waren er ook leermomenten. Zo hangt een deel van de waterlei-
ding open en bloot in de natte cel. Tijdens een draaibeweging kan 
een bewoner er tegenaan stoten. Onhandig, in het vervolg moet het 
leidingwerk worden weggewerkt. Of neem het vloerverwarmings-
systeem. Bespaart energie, geeft een behaaglijk binnenklimaat, maar 
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warmt wel traag op. Te traag naar de smaak 
van proefbewoners. Conclusie: Om tijdig de 
temperatuur naar het juiste niveau te tillen, is 
een extra convector nodig. En de Open Source 
oplossing voor de domotica-systemen bleek 
onhaalbaar te zijn, hoewel de opdrachtgever 
er met klem om had gevraagd. Nu regelen 
bijvoorbeeld vier verschillende partijen de 
deurfuncties. Erg onpraktisch, zeker als er een 
storing optreedt en de oorzaak moet worden 
achterhaald. Want, bij wie moet je aanklop-
pen? En dan die wirwar aan sensoren overal in 
huis. Het is oppassen geblazen dat ze elkaar 
niet beïnvloeden. Ook het gebruikersgemak 
laat wat te wensen over. Het bedieningspa-
neel telt namelijk zoveel functionaliteiten dat 
gebruikers gemakkelijk het overzicht verliezen. 
Willen ze zich zelfstandig verdiepen in alle 
mogelijkheden dan moeten ze zich eerst door 
een ‘Manual’ heen worstelen. En wie doet dat 
vrijwillig? Al met al blijkt de installatiebranche 
wederom een aantal keer in haar aloude valkuil 
te zijn gestapt: er is teveel op de techniek 
ingestoken, waarbij men de eindgebruiker uit 
het oog heeft verloren. 

 POSITIEF
Uiteraard waren er ook positieve leermomen-
ten. Zo is de iteratieve aanpak, waarbij eerst 
een ‘technische lay out’ werd neergelegd en 
daarna ruimte werd geboden om voortdurend 
te prototypen én te testen, goed bevallen. Er 
ontstond een vruchtbare dynamiek tussen de 
betrokken bouwkundige en installatietech-
nische partners. Leden van het bouwteam 
brachten Proven Technology in, maar kwamen 
ook aanzetten met innovatieve oplossingen. 
Zo konden nieuwe inzichten verbonden 
worden met gerijpte kennis. Daarnaast is de 
opdrachtgever erg te spreken over de Life Cycle 
benadering van het project. Spelers schoven 
aan, namen afscheid, al naar gelang hun 
bijdrage aan het project. Key-players bleven 
continu betrokken, ook tijdens de exploita-
tiefase, waardoor beter tegemoet kon worden 
gekomen aan de wensen van de opdrachtgever. 

 OPSCHALING
Na alle experimenten acht Siza nu de tijd 
rijp voor de volgende stap in het vernieu-
wingstraject. Aan de rand van het Dorp 
verrijst binnenkort een nieuw appartemen-
tencomplex. Het zal 36 woningen tellen. De 
Zorgverlener wil de kennis die is opgedaan 
met de Paswoningen benutten om haar 
doelgroep nog beter van dienst te kunnen 
zijn en tegelijkertijd een slag te maken op het 
gebied van energiebesparing. Zo worden de 
nieuwe woningen onder andere voorzien van 
robotica, tilliften en zelfspoelende toiletten. 
Alle bewoners krijgen bovendien de beschik-

 PARTIJEN
Opdrachtgever: Siza
Architecten: Archipel Architecten, Eric Vreedenburg 
Installatieadviseurs: IBT Techniek
Bouwkundig aannemer: Tricon
Bouwprojectmanager: An Archi, Harry van Heeswijk
W-installateur: Ago Groep
E-installateur: Timmers Electrotechniek

king over apps die zijn toegesneden op hun 
specifieke situatie. Voor cliënten met een Niet 
Aangeboren Hersenaandoening (NAH) zijn er 
bijvoorbeeld apps ontwikkeld, die bijdragen 
aan het structureren van het dagelijks leven. 
Ook op het gebied van energiebesparing heeft 
de Zorgverlener hoge ambities. Het woon-
complex moet energieneutraal worden. Hoe 
dat installatietechnisch wordt ingevuld, ligt 
open. Als opdrachtgever kiest Siza namelijk 
wederom voor een Life Cylce benadering, 
waarin tijdens ontwerp-, realisatie- en zelfs 
exploitatie ruimte blijft om te innoveren en 
met nieuwe oplossingen op de proppen te 
komen. 

 BIM
Wat in ieder geval wel vaststaat, is de oriën-
tatie van het complex. In tegenstelling tot de 
Paswoningen zal bij dit project de meerwaarde 

van zonverkaveling worden benut. Het 
complex krijgt dus sowieso PV-panelen. Ook 
stelt de opdrachtgever nu een BIM verplicht. 
Vanwege de voordelen die dat oplevert tijdens 
de ontwerp- en uitvoeringsfase, zoals vroeg-
tijdige Clash Control en een kortere bouwtijd. 
Maar ook vanwege de mogelijkheden om het 
werk van de beheerders te vereenvoudigen. 
Een BIM in Use is de facto een plattegrond, 
waarop nauwkeurig de locaties en routing 
van installatietechnische oplossingen staan 
aangegeven. Bepaald geen sinecure als je je 
beseft dat de woningen bordenvol elektro-
nica zitten. Elektronica die levensverruimend 
is voor bewoners, maar ook elektronica die 
last kan hebben van storingen. Eens te meer 
drukt het Dorp ons met de neus op de feiten: 
Technologie biedt de sleutel tot meer vrijheid 
en zelfredzaamheid, maar alleen zolang ze naar 
behoren functioneert.

 SIZA
Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of 
meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet aangeboren hersenletsel. De 
dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een 
woongroep en van behandeling tot en met begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die 
momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. 
Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. 
Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Brabant. Het Dorp is onderdeel van Siza. 
In Het Dorp wonen en werken 230 mensen met een ernstige lichamelijke handicap en of niet 
aangeboren hersenletsel.

Architect Eric Vreedenburg bracht zelf een aantal dagen in een rolstoel door om zich beter te 
kunnen verplaatsen in de belevingswereld van zijn doelgroep.
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